
Karta pracy XX

1. Moje domowe obowiązki.

Jak pomagam rodzicom?

• Pomagam w zakupach.
• Robię zakupy.
• Podlewam kwiaty.
• Odkurzam.
• Porządkuję pokój.
• Myję naczynia.
• Zamiatam podłogę.
• Wycieram kurze.
• Prasuję ubrania.
• Pomagam w praniu.

Zakreśl te obowiązki, które wykonujesz w domu.

2. Utrwalenie nazw dni tygodnia i ich kolejność.

Rozwiąż zagadki o dniach tygodnia.

• Przed niedzielą tego dnia, zwykle szkoła jest pusta.
• Dołóż jedną z liter do wyrazu „worek”. Będzie dzień tygodnia, który zwie się ……………..
• Po niedzieli, tym dniem zaczyna się tydzień.
• W kolejce dni, ten jest czwarty. I dlatego chyba ………………… się nazywa.
• Coś ze „środka” ma dzień ten. Zaraz po nim idzie czwartek.
• I wiosną, i w zimie, w lecie, czy w jesieni, ona w kalendarzu zawsze się czerwieni.
• Czy na świecie jesień, słońce jest czy błoto, zawsze zjawia się po czwartku, ale przed 

sobotą.

Podpowiedź do zagadek: sobota, wtorek, poniedziałek, czwartek, środa, niedziela, piątek.

Ustaw dni tygodnia z zagadek w odpowiedniej kolejności.



3. Waga, odważniki i ważenie towaru.

Są różne rodzaje wag, np.:

Waga szalkowa:

Waga kuchenna:



Waga lekarska:



Odważniki dla wagi szalkowej:

Ważenie towaru na targu:



4. Zajęcia kulinarne – deser dla mamy.

Deser truskawkowo – jogurtowy.

Składniki:
600 ml jogurtu naturalnego
200 g truskawek
3 łyżki cukru
2 łyżki żelatyny
Cukier wanilinowy 

Sposób przygotowania:

• Żelatynę wymieszaj z dwoma łyżkami wody. Poczekaj, aż napęcznieje. Następnie podgrzej 
w małym garnku i wymieszaj z jedną łyżką jogurtu i jedną łyżką cukru.

• Płynną żelatynę wymieszaj z jogurtem i cukrem wanilinowym.
• Truskawki wymieszaj z dwiema łyżkami cukru i zblenduj za pomocą miksera na gładkie 

puree.
• Jogurt przelej do szklanek, schładzaj w lodówce przez minimum 40 minut.
• Przed podaniem dodaj do deseru puree truskawkowe.

Zaserwuj mamie na Dzień Matki. 



5. Sztuka użytkowa – Magdalena Papciak.

Kwiatowe serce dla Mamy

Materiały:

 kartka A4 złożona na pół

 serce z papieru o szerokości złożonej kartki

 złożone na pół kolorowe paski o szerokości 2 cm (po złożeniu)

 wycięte ze złożonej kartki dwa półkola + kilkanaście wyciętych płatków i kilka środków tak
jak na filmie

 klej

Narzędzia:

 nożyczki

 ołówek

Wykonanie:

Złożone paski składamy dwa razy na pół w poprzek i wycinamy z nich płatki kwiatów w taki 
sposób, aby jedną krawędzią płatka była złożona krawędź papieru. Z zielonego papieru wycinamy 
liście wykonując to w podobny sposób jak przy płatkach.



Na złożoną na pół kartkę naklejamy wycięte serce. Pierwszy kwiatek przyklejamy na wklęsłym 
połączeniu połówek serca. Potrzebujemy tu wyjątkowo dwa półkola. Pierwsze przecinamy wzdłuż 
linii zgięcia do połowy i przyklejamy. Drugie półkole przyklejamy w taki sposób, aby jego połowa 
znajdowała się wewnątrz pierwszego półkola. Wokół przyklejamy wycięte płatki zwracając uwagę 
aby złożona krawędź zawsze znajdowała się po tej samej stronie. W ten sposób przyklejamy 
pozostałe kwiatki, które w odróżnieniu od pierwszego mają tylko jeden środek. Na końcu pomiędzy
kwiatami przyklejamy liście. 

A tu mała podpowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4&feature=emb_title

6. Dziewiarstwo – Karolina Putyło-Buś.

Dzisiaj  zachęcam  Was  do  zrobienia  prostego  kwietnika  ze  sznurków.  Wykorzystane  są  tu
podstawowe sploty makramy. Szczegóły dotyczące jak zrobić kwietnik znajdziecie w linku: https://
www.przeplatanekolorami.pl/2017/08/makrama-jak-zaczac-prosty-kwietnik-diy.html
m

7. Gospodarstwo – Karolina Putyło-Buś.

Prowadząc dom będziesz przyjmować gości. Możesz zaplanować np. przyjęcie urodzinowe. 
Przedstawiam Ci wskazówki jak zorganizować przyjęcie.
Krok 1: wysyłamy zaproszenia

Planowanie, jak zorganizować przyjęcie, zaczynamy od przygotowania listy gości. Powinna być

dobrze przemyślana. Lepiej nie prowokować losu i nie zapraszać na jedno spotkanie osób, które się

nie  lubią.  Elegancki  obiad  wymaga  zaproszenia  pisemnego  (co  najmniej  z  dwutygodniowym

wyprzedzeniem);  na  kolację  można  zaprosić  gości  telefonicznie  albo  mailowo  (przynajmniej

tydzień wcześniej).

Krok 2: nakrywamy stół

Stół  to  jeden z  najważniejszych elementów przyjęcia,  ponieważ przy nim spotykają się  goście.

Kolor obrusa uzależniamy od wystroju jadalni oraz koloru porcelany. Jeżeli porcelana ma wzorki,

https://www.przeplatanekolorami.pl/2017/08/makrama-jak-zaczac-prosty-kwietnik-diy.html
https://www.przeplatanekolorami.pl/2017/08/makrama-jak-zaczac-prosty-kwietnik-diy.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4&feature=emb_title


obrus powinien być jednobarwny, jeśli zastawa jest gładka, obrus może mieć wzory. Z obrusem

powinien współgrać kolor serwetek (materiałowe nadają elegancji). Obrus powinien być idealnie

gładki, bez kantów i załamań. Środek stołu należy do kwiatów i świec. Bukiet powinien być niski,

aby osoby siedzące przy stole  mogły się  widzieć,  a świece wysokie i  dobrego gatunku,  by nie

kopciły. Nakrycie stołu zależy od menu przyjęcia oraz napojów, które przewidują gospodarze.

Krok 3: ustawiamy wizytówki

Wizytówki z imieniem i nazwiskiem gościa umieszczamy na talerzu przeznaczonym dla gościa albo

obok jego nakrycia (z zasady wizytówki przygotowujemy, jeżeli w przyjęciu bierze udział więcej

niż osiem osób). Nie sadzamy obok siebie osób, które przebywają ze sobą na co dzień (małżeństwa,

rodzeństwa); idealnie jest, gdy goście siedzą według klucza: kobieta-mężczyzna. Miejsce honorowe

znajduje  się  naprzeciwko  okien.  Gospodarze  powinni  siedzieć  naprzeciwko  siebie,  by  móc

kontrolować przebieg spotkania i, w razie potrzeby, porozumiewać się wzrokiem.

Krok 4: przygotowujemy potrawy

Menu nie musi być pracochłonne, potrawy muszą być jednak świeże i smaczne i ładnie podane.

Wystarczy kilka dań: przystawka, (zupa), danie mięsne (albo rybne), jarzynki, deser (ciasta, lody

itp.). 

Do dzieła  Miłej zabawy 

8. Rękodzieło – Ewelina Rączka.

Prezent na dzień mamy-bransoletka

Potrzebujemy:

 kolorowy sznurek, wstążka lub tasiemka
 taśma klejąca
 nożyczki
 makaron typu rurki
 drewniane koraliki

1. Ze sznurka, wstążki lub tasiemki ucinamy przeznaczony na korale odcinek, jeden z końców 
oklejamy ściśle taśmą klejącą, aby było łatwo nawlekać korale.

Pamiętaj makaron może być różnego kształtu ,ale z otworami aby łatwo przewlekać wstążkę.

2. Poszukaj korali lub wisiorków nawlekaj je na wstążkę ,bądź projektantem biżuterii według 
własnego pomysłu






